
Siia kirjuta oluline informatsiooni oma
Ericsson HN294dp seadistuse kohta

Seadmele ligipääs

• Ericsson HN294dp ligipääsuks vajalik kasutajatunnus (username): 

• Ericsson HN294dp ligipääsuks vajalik parool (password):

Wireless ühenduse häälestamine

• Krüpteermisvõtme (WEP) pikkus: (64/128 bit)

• Krüpteerimisvõti (WEP): 

• MAC-aadressil põhinev juurdepääsukontroll: (kasutusel/ei ole kasutusel)

• SSID (wireless võrgu nimi): 
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Ericsson HN294dp indikaatorlambid

Toite indikaator
• kui põleb roheline tuli, on seade vooluvõrku lülitatud.

Diagnostika indikaator
• kui tuli ei põle, on seade töökorras;
• kui põleb roheline tuli, ei ole seade töökorras.

Ethernet ühenduse indikaator (4 tk.)
• kui ei põle, puudub Etherneti ühendus Ericsson HN294dp 

vastava pordi ja arvuti võrgukaardi vahel;
• kui vilgub roheline tuli, on tegemist Ericsson HN294dp 

vastava pordi ja arvuti võrgukaardi vahelise andmevahetusega;
• kui roheline tuli põleb, on olemas toimiv ühendus Ericsson HN294dp 

vastava pordi ja arvuti võrgukaardi vahel.

USB indikaator
• kui ei põle, puudub ühendus Ericsson HN294dp ja arvuti USB pordi vahel;
• kui vilgub roheline tuli, on tegemist Ericsson HN294dp 

ja arvuti USB pordi vahelise andmevahetusega;
• kui roheline tuli põleb, on olemas toimiv ühendus Ericsson HN294dp 

ja arvuti USB pordi vahel.

Wireless ühenduse indikaator 
• kui ei põle, pole Ericsson HN294dp poolt wireless ühendust loodud;
• kui vilgub roheline tuli, on tegemist Ericsson HN294dp

ja arvuti wireless võrgukaardi/seadme vahelise andmevahetusega;
• kui roheline tuli põleb, on Ericsson HN294dp wireless osa töövalmis.

ADSL indikaator
• kui ei põle või vilgub, puudub ADSL ühendus või toimub 

ADSL ühenduse loomine (handshaking/training);
• kui põleb roheline tuli, on DSL ühendus loodud. 
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1. Eeldused Juhtmevaba Kodu 
ADSL-stradikomplekti kasutamiseks

•  Arvutis peab olema paigaldatud 10 Mbps või 10/100 Mbps
edastuskiirusega Ethernet võrgukaart (IEEE 802.3/802.3u stan-
dard) või wireless võrgukaart/seade (IEEE 802.11b standard);

•  Ethernet võrgukaart või wireless võrgukaart/seade peavad
olema seadistatud nii, et saavad IP-aadressi DHCP serverilt
(Ericsson HN294dp);

•  Wireless võrgu turvaseadete kasutamiseks peab wireless 
võrgukaardi/seadme omanik teadma oma seadme 
MAC-aadressi ning toetatava krüpteerimisvõtme pikkust 
(WEP 64/128bit). Välise võrgukaardi/seadme puhul võivad 
vastavad andmed olla märgitud seadmele;

•  Arvutis peab olema installeeritud interneti lehitseja (Internet
Explorer, Netscape, Lynx, Opera, vms);

•  Interneti lehitsejal peab ADSL seadme häälestamise ajaks
olema välja lülitatud manuaalselt seadistatud või automaatne
cache kasutamine;

•  Elioni ADSL teenuste kasutamiseks peab tulevasel kliendil
olema Elioni fiksvõrgu (analoog- või digitaaljaama) telefoni-
number või tehniline võimalus telefoniliini paigaldamiseks; 

•  Lisaks telefoniliini olemasolule või paigaldamise võimalusele
peab soovija asuma ADSL teeninduspiirkonnas 
(vt. Aktiveerimisjuhend).

Toimi nii
1. Kontrolli oma Juhtmevaba Kodu ADSL-stardikomplekti sisu
2. Ühenda Ericsson HN294dp ruuter arvutiga
3. Konfigureeri Ericsson HN294dp ruuter
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3. ADSL ruuteri (Ericsson HN294dp) 
ühendamine 

3.1 ühendamine Ethernet 10Mbps või 10/100Mbps võrgukaardiga

1. Ühenda Etherneti kaabli üks ots arvuti võrgukaardiga ja teine ots 
ruuteri ühte LAN pistikusse (1-4).

2. Ühenda oma telefonipistikusse pistikujagaja.

3. Ühenda telefonikaabli  üks ots pistikujagajaga ja teine kaabli ots ADSL ruuteri 
DSL pesaga.

4. Ühenda teise telefonikaabli üks ots pistikujagajasse ja teine kaabli ots filtri 
pesasse kirjega Wall Socket.

5. Ühenda filtri pistikusse kirjega Phone telefoni juhe. 

6. Ühenda ruuteri toitejuhe elektrivõrku.

7. Lülita sisse oma arvuti ja ruuter.

8. Ruuteri seadistamiseks ning internetiühenduse loomiseks on vajalik, 

et ruuteril põleksid järgmised indikaatorlambid:
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2. Juhtmevaba Kodu 
ADSL-stradikomplekti osad

Palun veendu, et Sinu komplektis on olemas kõik vajalikud osad!
1. Kõrgsagedusfilter 1tk
2. Telefonipistiku jagaja 1tk
3. Telefonikaabel RJ-11 2tk
4. Etherneti kaabel RJ-45 1tk
5. USB kaabel 1tk
6. ADSL ruuter Ericsson HN294dp 1tk
7. Ericsson HN294dp CD 

(Drivers and Documentation; inglise keelne) 1tk
8. Ericsson HN294dp ruuteri toitejuhe 1tk
9. Paroolikaart 1 tk

10. Seadistamise juhend 1 tk
11. Aktiveerimisjuhend 1 tk

Loe hoolikalt lõpuni seadistamise juhend! Kui midagi jääb arusaamatuks, helista Elioni
tehnilise toe ööpäevaringsele telefonile 0 800 9966.
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4. ADSL ruuteri (Ericsson HN294dp) 
seadistamine
1. Ava oma interneti lehitseja.

2. Kirjuta aadressi ribale 192.168.0.1

3. Sinult küsitakse kasutajanime ja 
parooli. Algseadistuses on 
kasutajanimi ja parool – admin

NB! Pildid on illustratiivsed ja võivad 
erineda olenevalt operatsiooni
süsteemist.

4. Peale kasutajanime ja parooli 
sisestamist vajutage OK.

5. Avanenud leheküljel vajuta nupule –

avanenud leheküljelt vali vasakul 
olevast menüüst System

avanenud alammenüüst vali 
Administration

kustuta vaikimisi määratud 
kasutajanimi – admin ja sisesta
vabalt valitud uus ruuteri 
kasutajanimi ja parool 
ja vajuta nupule Apply. 

NB! Jäta kasutajanimi ja parool 
meelde või märgi juhendi lõpus 
olevale lisalehele.
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3.2 ühendamine Wireless võrgukaardiga (IEEE 802.11b)

1. Ühenda telefonipistikusse pistikujagaja.

2. Ühenda telefonikaabli üks ots pistikujagaja ja teine kaabli 
ots ADSL ruuteri DSL pesaga.

3. Ühenda teise telefonikaabli üks ots pistikujagajasse ja teine kaabli ots filtri
pesasse, kirjega Wall Socket.

4. Ühenda filtri pistikusse kirjega Phone telefoni juhe.

5. Ühenda  ruuteri toitejuhe elektrivõrku.

6. Lülita sisse oma arvuti ja ruuter.

7. Ruuteri seadistamiseks ning internetiühenduse loomiseks on vajalik, et ruuteril
põleksid järgmised indikaatorlambid:

8. Sinu arvuti leiab traadita võrgu nimega - hn294-XXXXXX 
(kus Xid on asendatud osaga Ericsson HN294dp MAC-aadressist).
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13. Sulle avaneb Nõustaja teine lehekülg, kus saad muuta ADSL ruuteri tulemüüri
taset ning traadita võrgu turvalisuse parameetreid. Ainult Ethernet võrgukaardi
kaudu interneti ühenduse loomisel ja kasutamisel ei ole vaja sellel leheküljel
midagi muuta. 

Wireless võrgukaardi/seadme kasutamisel soovitame esmalt (ajutiselt) luua
ühendus ilma turvaseadistuseta. Olles veendunud ühenduse toimimises, 
kasuta turvalisuse huvides WEP krüpteerimist ja SSID peitmist. Täpsemalt loe
turvaseadistuse määramise kohta peatükist “Wireless ühenduse turvaseadete
määramine”.

Jätkamiseks vajuta Edasi.

14. Sulle avaneb Nõustaja kolmas lehekülg, 
millel kinnitad oma senised toimingud 
ruuteri häälestamise osas. 
Konfiguratsiooni salvestamiseks vajuta nupule – 

Peale konfiguratsiooni 
salvestamist küsitakse, 
kas soovid selle akna 
sulgeda, vajuta Yes.

Oled edukalt lõpetanud Ericsson HN294dp ruuteri seadistamise ja kui Sul on 
eelnevalt tellitud (vt. Aktiveerimisjuhend) ja aktiveeritud Kodu-ADSL või 
Kodutöö-ADSL teenus, võid hakata kasutama internetiühendust.
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6. Avanenud aknal vajuta Cancel
ning sulge seejärel interneti 
lehitseja aken, mille kaudu 
seadistasid Ericsson HN294dp 
ruuterit.

7. Ava oma interneti lehitseja.

8. Kirjuta aadressi ribale 192.168.0.1

9. Sinult küsitakse kasutajanime ja parooli.

10. Sisesta uus kasutajanimi ja parool (vt. punkt 5).

11. Sulle avaneb Nõustaja esimene lehekülg, 
vajuta nupule – Configuration Wizard.

12. Avanenud leheküljel sisesta Elioni paroolikaardil olev kasutajatunnus 
ja parool vastavalt lahtritesse PPP Username ja PPP Password.
NB! Ära unusta kasutajatunnusele lisamast @home või @work vastavalt 
tellitud teenusele.

Jätkamiseks vajuta nupule Edasi.
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2. MAC aadressil põhineva seadme võrku lubamist
Seadistamine:

Wireless kliendi MAC-aadressi lahtris kuvatakse automaatselt selle Wireless
kaardi/seadme MAC-aadress, mis on hetkel ruuteriga ühendatud.
Vajutage lingil Muuda.

Avanenud aknas muuda ligipääsu õiguseks Allow ning vajuta Apply – aken 
sulgub. Vali Aktiveerida MAC-aadressipõhine kontroll ning vajuta Apply.

3. SSID ehk oma traadita võrgu nime peitmist
NB! Juhul kui wireless seadme võrgunimi SSID on peidetud, siis Windows XP
kasutajad oma wireless võrgukaardi/seadmega sellele ligi ei pääse. Tegemist
on Windows XP spetsiifilise probleemiga ja see esineb sõltumata sellest, kas
kasutatakse Ericssoni või mõne teise tootja wireless funktsiooniga seadet.

Vali Ära näita SSID ja vajuta nupule Apply.
Jätkamiseks vajuta nuppu Edasi.

NB! Kirjuta oma SSID juhendiga kaasas olevale lisalehele, sest täpselt sama-
sugune SSID nimi tuleb sisestada ka Sinu arvuti wireless võrgukaardile/sead-
mele! XP kasutajatele tuletame veelkord meelde, et peidetud SSID-ga sead-
mele ligipääs ei pruugi õnnestuda.
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5. Wireless ühenduse turvaseadete
määramine Ericsson HN294dp ruuteris 

Turvaseadeid saab muuta kahest kohast: 
1. Configuration Wizardi kaudu

2. > > WLAN 

Turvaseadistuses soovitame kasutada kolme erinevat varianti:
1. WEP krüpteerimist

Seadistamine:

valige kas 64-bitine krüpteerimine või 128-bitine krüpteerimine sõltuvalt kasu-
tatavast wireless võrgukaardist/seadmest. Sisesta väljamõeldud võti, kasutades
numbreid 0...9 ja tähti A...F ning vajuta nupule Apply. 
Võtme näidise leiad vajutades lingile Help. Soovitame võtit regulaarselt muuta.

NB! Täpselt samasugune võti tuleb sisestada ka Sinu arvuti 
wireless võrgukaardile/seadmele! Jäta krüpteerimisvõti (WEP) meelde või
märgi juhendi lõpus olevale lisalehele.
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7. ADSL ruuteri (Ericsson HN294dp)
algseadistuse taastamine

Juhul, kui unustasite seadme kasutajanime ja/või parooli või mingil põhjusel ei
õnnestu seadmega ühendust luua, võib abiks olla seadme algseadistuse taastamine. 

Algseadistuse taastamisega kustub senine seadistus ja rida parameetreid (kasutaja-
tunnus, parool, seadme LAN IP-aadress jmt.) saavad vaikeväärtused. 
Ühenduse loomiseks tuleb kogu seadme häälestamine uuesti läbi teha.

Ruuteri algseadistuse taastamiseks toimi nii:
1. Kontrolli, kas Sinu ruuter on vooluvõrku ühendatud.

2. Vajutage reset nuppu (ruuteri tagaküljel olev avaus) peenikese traadi (n. sirgeks
keeratud kirjaklamber) või terava pliiatsi otsaga, nagu näidatud juuresoleval pildil.

Hoidke nuppu all orienteeruvalt 10-15 sek, kuni süttivad hetkeks kõik ruuteri 
esiküljel olevad tuled.
Kui tuled kustuvad, on ruuteri algseadistus taastatud.

Märkused:
1. Kui Sul tekib vajadus muuta seadme konfiguratsiooni, siis alusta punktist 1.

2. kasutamisel lähtu Ericssoni CDl kaasasolevast

õpetusest (inglise keelne).
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6. Mõned soovitused
turvaliseks wireless ühenduseks

1. Kasuta krüpteerimist (WEP), võimaluse korral eelista 128 bitist võtit 
64 bitisele võtmele (vajalikud tegevused ruuteris ja wireless kaardil/seadmel).

2. Muuda WEP võtmeid perioodiliselt (vajalikud tegevused ruuteris ja 
wireless kaardil/seadmel).

3. Peida SSID (vajalik tegevus ruuteris). XP kasutamisel peidetud SSID-ga 
seadmele ligipääs ei pruugi õnnestuda.

4. Juhul kui muudad SSID nime, ära kasuta nimes viiteid oma ärile või 
organisatsioonile (vajalik tegevus ruuteris).

5. Muuda DHCP serveri poolt eraldatav aadressvahemik minimaalseks 
(vajalik tegevus ruuteris). Juhindu Ericssoni inglisekeelsest manuaalist 
(Ericsson HN294dp CD).

6. Kasuta MAC-aadresside põhist juurdepääsukontrolli (vajalik tegevus ruuteris).

7. Muuda seadmele ligipääsu kasutajatunnus ja parool (vajalik tegevus ruuteris).
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